ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย
THAI OPERATIVE DENTISTRY SOCIETY
ชั้น 1 อาคารพรีคลินิก 14 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 02-218-8663-4 โทรสาร 02-218-8664
ที่

19/2562
19 ธันวาคม 2562

เรื่อง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ

เรียน คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ , ผู้อานวยการศูนย์บริการสาธารณสุข , ผู้อานวยการโรงพยาบาล ,
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด , หัวหน้างานทันตกรรม , ผู้อานวยการกองทันตกรรมสาธารณสุข
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กาหนดการประชุมวิชาการ
2. อัตราค่าลงทะเบียน
เนื่ อ งด้ ว ยชมรมทั น ตกรรมหั ต ถการแห่ ง ประเทศไทย จะจั ด การประชุ ม วิ ช าการในหั ว ข้ อ เรื่ อ ง
Dentavenger : Restorative endgame “รู้รอบ รู้ลึก พิชิตศึกงานบูรณะ” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์
2563 เวลา 08.00–16.15 น. ณ Hotel Nikko Bangkok สุ ขุ ม วิ ท 55 เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม พู น ความรู้ แ ละ
วิทยาการทางด้านสาขาทันตกรรมหัตถการให้แก่ทันตแพทย์ผู้เข้าร่วมประชุม โดยสามารถนาความรู้ที่ได้รับ
จากการเข้าร่วมประชุมไปใช้ในการให้บริการทางด้านทันตกรรมแก่ ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้สนใจ
สามารถดูรายละเอียดของการประชุมวิชาการ เพิ่มเติมได้ที่ www.thaioperdent.com
ในการนี้ ทางชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้
บุ ค ลากรในสั งกั ด หน่ ว ยงานของท่ า น เข้ า ร่ว มการประชุ ม วิ ช าการดั งกล่ าว และส าหรั บ ผู้ เข้ าร่ ว มที่ เป็ น
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สามารถเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้จากต้นสังกัดตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดการ และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2555 และสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์)
ประธานชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย

กำหนดกำรจัดงำนประชุมวิชำกำร
ชื่อเรื่อง Dentavenger : Restorative endgame
“รู้รอบ รู้ลึก พิชิตศึกงำนบูรณะ”
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภำพันธ์ 2563
สถำนที่ ณ Hotel Nikko Bangkok สุขุมวิท 55 (BTS ทองหล่อ exit 3)
8.00 - 8.50 น.
8.50 - 9.00 น.
9.00 – 10.20 น.

10.20 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.05 น.

12.05 – 12.15 น.
12.15 – 13.15 น.
13.15 – 14.00 น.
14.00 – 14.50 น.

14.50 – 15.00 น.
15.00 – 15.15 น.
15.15 – 16.05 น.

16.05 - 16.15 น.

ลงทะเบียน
ประธานฯกล่าวเปิด งานประชุมวิชาการาการ
ประธานภาคเช้า : รศ.ทญ.ดร. ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์
รู้จริง รู้ลึก พิชิตศึก… “ฟันร้าว”
ทพ.นรชัย วงศ์กรเชาวลิต
ทญ.ธาราธร สุนทรเกียรติ
Question and answer
พักรับประทานอาหารว่าง
Restoration for endodontically treated tooth
อ.ทพ. ดุสิต นันทนพิบูล
อ.ทพ.บุญฑริก นิยติวัฒน์ชาญชัย
Question and answer
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ประชุมสามัญ และเลือกตั้งประธานสารอง
ประธานภาคบ่าย : รศ.ทพ. เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์
Management of Class V : Restoration versus graft
ผศ.ทญ.สภัทร์พร สิทธิสมวงศ์
อ.ทญ.ชลญา บารุงเรือน
Question and answer
พักรับประทานอาหารว่าง
Management of multiple spacing : Ortho way and Oper way
ทพ.วุฒิพงษ์ เหล่าอมต
ทญ.ผลิกา เหลืองเรืองรอง
Question and answer

******************************************************************

อัตราค่าลงทะเบียน
ลงทะเบียน ภำยใน 20 มกรำคม 2563
สมำชิก
ไม่ใช่สมำชิก
2,500 บาท
3,500 บาท
**(ส่งหลักฐานการชาระเงินกลับมาที่อีเมลชมรมฯ)

นิสิต นักศึกษำ
1,800 บาท

ลงทะเบียน ตั้งแต่ 21 มกรำคม 2563
สมำชิก
ไม่ใช่สมำชิก
3,500 บาท
4,500 บาท
**(ส่งหลักฐานการชาระเงินกลับมาที่อีเมลชมรมฯ)

นิสิต นักศึกษำ
2,000 บาท

สอบถำมเพิ่มเติม ชมรมทันตกรรมหัตถกำรแห่งประเทศไทย
ได้ที่ คุณรุ่งอรุณ หรือ คุณพีระพงษ์
โทร. 02-218-8664
อีเมล์ : thaioperdent@gmail.com
Facebook : thaiopersociety

